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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
.آزاد ل  
٢٠١١ سپتمبر ٠۵  

 
 ھايم رسی نوشته برۀبه بھان

 

) آزاد افغانستان–ن آزادافغانستا(يعنی   ماۀھايم  منتشره در پور تال گرانماي  و خوانندگان معزز نوشتهعزيزھموطنان 

از .  چندی را به ھمين بھانه با شما عزيزان در ميان بگذارم خواھم نکات  می. تقديم استرا  درود ھای بی پايان

 خود و اجتماعی حيات سياسی ۀبا افتخار ترين مرحلسال را  گذرد و اين يک سال می  يکيباً ھای من تقر عمر نوشته
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 ينفکالءآنرا جزتوان   که میخرافات مقدسراه مبارزه با  در کوچکی را که خدمت اينبه مندی دانسته و با باور

  .دارم  حساب آورد انجام داده و بر آن افتخار میه  بھای طاغوتی ستعمار جھانی و قدرتيه امبارزه عل

 ھموطنان و دئيد تعداد زياأ گری ھا مورد تءھا وجود داشته اين افشا  با وجود کمی و کاستی ھای که در آن نوشته

ھمچنان نا گفته نبايد گذاشت که در مجموع اين . فته که سبب دلخوشی و مايه افتخار من استما قرار گر جوانان

م ساختن غبا استفاده و مد آن ی دنباله روانئگونام اديان سماوی و زوره  خرافاتی که بتمام  گری و مبارزه عليهءافشا

نام  ه و محروم نگھداشتن نسل و موجوداتی بعدالتی اجتماعی گرديده   بیآن با کلچر و عنعنات منفی کشور ما سبب

ھمت و فدا کاری  با  است   دادهشرعیو  حقوق ابتدائی انسانی و بشری شکل قانونی ا از ھمهزن را در کشور م

ساس و يون شان احمد صورت گرفته  است که ھميشه خود را ممنون و تال عزيز خود مانگردانندگان با شھامت پور

وجدان  فروخته و بی ھای خود  گروه– خرافات – ار تجاع – شھامت شان در مقابل استبداد جلو موضع گيری ھای با

داخلی آنھا و ) تير آوران(کاران بيگانه و ھمچنان در مقابل   تجاوز– اسالم سياسی - وطن فروش خلقی و پر چمی  

شن وآدم نما ھای لجام گسيخته  وطن فروش و نوکران ی روھا ھای متر قی با انديشه سانمشخص ساختن مرز بين ان

. .                 آورم  در ين راستا سر احترام و تعظيم فرو میھا    مبارزه آنواجنبی به اين موضع گيری و استقامت 

خوشحالم .  ام  يان يک سال مواجه شدهجرھای مثبت و منفی ھموطنان خود که در   العمل ھا و عکس رسی نوشتهدر بر

ھای ال ينقطع و پيھم و ضربات  گری ء افشا دارد و اميد وار کننده است تا با بازار و خريداریکه اين متاع ھم 

 ما مسلط است  با استفاده از امکانات دست داشته بتوان به جلو ۀ که در جامع موھوم پر ستیر  خيال وک پيبر شھمد

 از انواع یمان وطن که به نوعھا  و تمام  محرو کاسب،  متعلمين،محصلين ، معلمين،دانشمندانرفت و با ھمکاری 

سماوی به نفع استعمار و اعراب   مذھبيون و مبلغين اديانۀکنند ی و گيجھای استعمار ارلتان بازی و سياستی شبانقر

ناب "مستبد و غير انسانی و بشری   خلقی و پرچمی و ھمچنان اسالم   و ھمچنان دوره ھای سياه سلطنت جاھل

کرام  و جنايات  ھای و طالب  مولوی ربانی ،ی واقعی چون صبغت هللا مجددیھدايات مسلمانھا  را زير"محمدی

،  جنرال جنرال مؤمن، گلبدين، شورای نظار و جنرال دوستم سازش ھای ليلی درخ ، محقق، حقانی، گلبدين،سياف

  :تاه و مختصر به عرض بر سانم  کو، تجربه دارندجان و چند بد نام تاريخ جنرال بابه ،دالور

با داشتن و  علم و دانشايد ھمگام با زمان با تجھيز خود به برسيده که ما  و  وقت آن  رود زمان به  به جلو می  

 ما با يک نظر کوتاه به پيشر فت علوم و صنعت در جھان می. يم انی به پيش روملی و انسمفکوره  و باور ھای 

يت مردم جھان با فکر امروزی  تفکر و کرده و خواھيم ديد که اکثرد را عميقاً درک ماندگی خو توانيم سطح عقب

 زندگی ما و ، سال گذشته فکر ما١۴٠٠  خرافی و نامفھوم تنھا ما ھستيم که باور ھای نمايند با تأسفزندگی می

  نيروھای آگينر زھھای تلقين افکار ما به اثر  و و مثل تار عنکبوت در ماکرد ھای ما را احاطه نموده عمل

ره که نظر به  شرايط يآيت هللا و غ ، مولوی،نام ھای ماله استعماری و ھمکاری مستقيم دنباله روان شان ب

دو مارا در  گردن اده و زندگی ما را پيچانيده و مانع از تفکر آزاد ما  میخرافاتی ترين باور ھا استفشان از زندگی

  .اند ؟؟ نگھداشته ی و آدم خياالتجن  و مرده پرست٢١قرن 

يشان حال خود با ديگر ملل  چه وضع پر ۀ با در نظر داشت اين ھمه پيشرفت علوم در ساحات مختلف و مقايس

 بيرون آئيم و آزادانه  خمار جھالتخود را تکان داده و ازين) ولو موقتی باشد(ضرری خواھد داشت اگر برای مدتی 

   تصميم بگيريم؟؟ذشته فکر کنيم و ملت و تاريخ و آنچه بر ما گ،در باره خود

ما و شما برای شناختن . توان به آن بر گشت ات ھنوز ھم است و به سادگی می اين خرافی نر سيديمئ اگر به جا

را  کند چند نشريه و يا يکی دو کتاب را بخوانيم و عمل کرد شان ھای پرچمی و خلقی گفايت می ماھيت اصلی گروه
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ياد بياوريم که چه جناياتی ه  مرور نمائيم و شايد ب،فتندگرو خونين  توسط کودتای سيه  که قدرت سياسی رایدر زمان

آنوقت . ی که کردند ھمه را تجربه داريم و به چشم سر ديده ايمئ و بی ناموسی ھاھاخيانتھمه تکب شدند و را آنھا مر

ه خصوصاً دين اسالم زحمت زياد ب م ماھيت اصلی اديانمتوجه اصليت اين خائنين خواھيم شد اما برای  فھميدن 

  سيم ؟؟بر قطعی  ۀتوانيم به نتيج خود راه ندھيد به بسيار سادگی و مصرف وقت کم ما و شما می

ببينيم آن . تا از آن حل مطلب نمائيمآن را به فارسی بخوانيم قر  اين حقيقت دارد فقط و فقط بايد!نن ھموطک تعجب م

ما ه ی را که بئمايد ؟؟ خدايمان داشته باشيم چه می فر بايد حتما ا اسالم به  آنکتابی که ما و شما که نظر به ھدايت

اعم از  تورات ۀھای يھود مندرج ی است ؟؟  ھمچنان قصه ھای کاپی شده از افسانهئکند چه نوع خدا معرفی می

 ،کم ماھی زندگی نمودن يونس پيغمبر در ش،عشق بازی پيامبران  مخصوصاً يوسف يھودی با زليخای مصری 

  می،پيامبراست دکه فرزند داووشاه ز ھمه زندگی سليمان پيامبر و پاد صبر ايوب پيامبر  وجالب تر ا،فان نوحطو

 ۀ ھمچنان قص، يمن شدحاکم صبا ۀدانست و عاشق ملک نمود و تمام زبانھا را میی باشد که با پر ندگان صحبت م

ترس فرعون شاه مصر خواھر خود  يش گل شد اما او زنش را ازگويند که آتش برا ابراھيم که او را خليل هللا می

 داوود پادشاه و پيغمبر  را که افسر جنگی خود ۀد و يا قصخدا کاری نکرعون با او ازدواج نمود و معرفی نمود و فر

ستان شتر صالح کند و ھم چنان دا  ازدواج می زن٩٩ داشتن ستد تا کشته شود و با زنش  با وجودفر را به جنگ می

  .پيغمر خواندنی است

شايد باور نکنی؟؟ . نرا با کمی تفاوت کاپی نموده است اينھا چيز ھای است که در تورات بوده و قرآن آ،طن ھمو بلی

  تعجب  ؟؟ و شايد ھمخواندن و فھميدن به آن ايمان داريمدانيم و ھر چه درقر آن است بدون  شايد؟؟ چون عربی نمی

ه و  حق زن از مرد کمتر حساب شددر آن به شکل غير انسانی  زن  کهۀآن را در باری احکام قرکنی وقتی بخوان

  . استدگان و کنيزان مشروعداشتن بر

؟؟؟ تعجب مکن ھموطن  ...تجاوز به مال و زندگی مردم ديگر آزاد است. دگی در اسالم قانونی است و بری غالم

 که باالی من و تو نگھميدارد  آسمان را با دو دستشوانی  که خداوند وقتی بخمخصو صاً .  قر آن استھا ھمه در اين

 دار می ھای دنباله خواھد به آسمان برود و در کار ھای خدا مداحله نمايد با ستاره فتد و شيطان را که گاه گاھی میني

 خود ۀواقع  بندبعضی م ی که با اين ھمه عظمت و بزرگی درئی که در عرش تکيه داده و خالصه آن خدائخدا ،دزن

دھد با فالن  پيغمبرش محمد مداخله نموده و دستور می  کار ھای زن و شوھرید و ھمچنان درکن را دعای بد می

   ؟؟؟؟ی اختيار داریگکن و چنان و يا در ھمخوابن زنت بخواب و يا چني

زبان م اين قرآن را به خواھ فقط از شما می. استانھا و اوامر و دساتير ھمه قرآن پر است ھموطن عزيزم ازين د

 .فتن عليه آن بدون جھت گر،ناراحتیده و  بدون عق،بخوانيد بدون تعصبيد؟؟ گو  تا بفھميد چه میمادری تان بخوانيد

فھميد اين کتاب و تورات و انجيل ھمه مثل ھم ھستند منتھی قرآن اين ھمه داستان را  آنوقت می فقط به دقت بخوانيد

 منحيث يک طرح نو گنجانيده مآخذ تورات و انجيل ھا  بدون ذکر ،سوی يعنی از گاتھا يھودی و عي،از دين زرتشت

  )ن موارد بحث جداگانه خواھيم داشتدري(. است

 تان ۀخواھيد مطالع  ؟؟ و اگر میايد قرآن را وقتی خوانديد به اين مفھوم است که تورات و انجيل را نيز خوانده

برای دين دار . ھای محمد  در آن درج است ام گفته رجوع نمائيد چون تمتکميل شود به کتاب احاديث صحيح بخاری

 برويد چون در شرايطی مثلھای ضد اسالم و اديان  شما دنبال کتاببودن يا مسلمان بودن ونبودن آن ضرور نيست 

 به آن شد که و اگر بنا. د قرآن را بخوانيد و تصميم بگيريفقط خود. شکل است و دردی را ھم دوا نميکندما مکشور 

ی و به چه نوع پيغمبرانی ايمان داريد چون شرط مسلمانی ھمين ئھا ع کتابدانيد به چه نو مسلمان باشيد حد اقل می
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يمان نداشته باشيد ھا ا  اگر به يکی از اينبايد داشت،.… و ءھا و روز جزا پيامبران و کتاب،  ايمان به خدااست که

 ھموطن ۀياد نوشت(ميدن و کور کورانه اطاعت نمودن  و دانش بھتر است از نفھمسلمان بودن با فھم. مسلمان نيستيد

، اينھم حق ايشان -داليلش را علمای فقه بايد بگويندمن مسلمانم اما  -مودند  افتادم که فر"کاحمد شاه ورد"گرامی 

حترام به حق انتخاب دين به اين را ھم دانست که ابايد است وبايد به اين حق، يعنی حق انتخاب دين احترام گذاشت و 

  )معنای احترام به خود دين نيست و نبايد تلقی گردد

 !ای ھموطن من!ای نوجوان. يدشونو احساساتی د  عجله مکني.ھمچنان اگر تصميم گرفتيد که مسلمان و دينی نباشيد

ئی ترين انحراف از دين زد و  جمسلمان انآنھا .  پر است خوش خدمتان و تير آوران اجنبياناطراف من و تو ھمه از

اط شرط است به مجرد  احتي،منطق ندارند ھا آن.پاسخ می دھند شمشير در گلو را بافرو بردن و يا دليل گفتن عليه آن

 در و اعتمادتتوانی با دو ستان قابل اعتبار فقط می. سر نوشت بدی در انتظار خواھد بوده ھ و شبکجزئی ترين  ش

ل آزاد انديشان با نام مستعار ارسال فرما تا اقالً تاينکه بر داشتت را به ھمين پورا اين باره درددل نمائی و يا

  .ر مقابل مردم خود  ادا کرده باشیوليتی کوچکی را دؤمس

 يکسان است در ۀ آنھا تقريباً ھای ھمھ که آثار و  نو شته ھای علمای فقه  با وجودی  آثار و کتابۀھمچنان  مطالع

 ، آداب سالم دادن، رفتن يعنی تشناب رفتن"خاک انداز"خواھی در باره آداب    اگر میصورت داشتن وقت اضافی 

روی کدام  که در تشناب می و اين  آداب وضو نمودن،زه گر فتنآداب رو،  آداب بر خورد با زنان،آداب جماع کردن

،  مثل اينۀھا مسأل ده... …و ھمچنين در وقت  عمل جنسی  با خانم کدام دعا ھا را بخوانی و  پای را اول بگذاری

  . بد نخواھد بودمعلومات داشته باشی تا ھمزمان بارفع حاجت و يا بھره برداری جنسی ثوابی ھم کرده باشی،

ھا را يک به يک با ذکر کتاب و   من سعی خواھم نمود اين.رود  نوشته ھای علمای فقه اسالمی ازين جلو تر نمی

لبته ه اکما فعالً مصروف تحليل قرآن ھستم ر صورت  دوام عمر بنويسم اعالم فقه شان در آينده دو نويسنده 

 قيامت و جنت و دوزخ در اديان ابراھيمی و غيره موضوعات خواھد ،ی خلقت از ديدگاه اديانھای بعدی رو نوشته

 رسی خواھيم نمود و معتبر جھانی  اين موضوعات را بربود وقتی زمانش رسيد با در نظر داشت تفسير ھای

 ھمچنان به احاديث نبوی خواھيم پر داخت ؟؟؟؟؟؟

 

**** 

يضی بنده ابراز تأسف ھای شان راجع به مر يکی از نوشته که در "سعيدی"خواھيم از داکتر صاحب  در اخير می

به خصوص سعۀ صدر شان که در مخالفت به ادامۀ اين بحث ھا قرار نموده اند با کمال احترام به شخصيت فردی 

 . دارمخويش را ابرازبون در نظر داشت عقيده و مفکوره ھای شان منحيث يک ھموطن سپاس  بدنگرفتند،

عزيز "سؤال محترم  ، نوشتن ثواب و تاريخ تسبيح يا بدعت و ھمچو مسايلیدرکنارن اگر داکتر صاحب و ھمچنا

 که به يقين صد ھا یسؤالھا  دگی و ده بر، ماليکه، جن، مرا در ارتباط شيطان  و چندين سؤال»چيستی هللا« "نعيمی

  . بودبدھند، به نظر من بھترخواھديان مخصوصاً اسالم جواب  از ديدگاه اد،ھموطن عزيز ما دارند

 را که خدا اين ھائی ( که نوشته بودند"سراب صالح" ھموطن گرامی ۀھم چنان مو ضعگيری مشخص در قبال نوشت

م فھ(من توصيه فرموده اند که ه  خطاب نموده و ھمچنين ب)ی کردند و ناموس فروشیوطن فروشبلی ظلم کردندنداده 

سالم و داکتر صاحب شد ا ساختند  تا ديده  می شن میی روئھا با نوشته يا نوشته) خويش را درين زمينه دقيق نمايم

 .باشد ھا سازنده می به نظر من اين نوع نوشته. درين موارد چه گفتنی دارند 

  


